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СЕ ПОСТАВУВА
полковник СИМЕОН Атанас ТРАЈКОВСКИ
ЗА НАЧАЛНИК НА Ј5, СЕКЦИЈА ЗА ВОЕНО
ПЛАНИРАЊЕ И СТРУКТУРА НА СИЛИ ВО ГЕНЕРАЛШТАБ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА „А“
ФЧ: по формација бригаден генерал-генерал мајор
лична ВЕС: 31040
до сега: Началник и офицер за интеграција,во Одделение за структура на сили и интеграција,во Ј 5 Воено
планирање и структура на сили, во Генералштабот на
Армијата на Република Македонија „А“
Овој Указ да се изврши веднаш.
Указ број 1
25 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

26 ноември 2020

3811.
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот
за одбрана („Службен весник на Република Македонија” бр. 42/2001, 73/2002, 78/2002, 5/2003, 58/2006,
110/2008, 51/2011 151/2011, 215/2015 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 42/2020),
и член 74 и член 75 од Законот за служба во Армијата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 36/2010, 23/2011, 47/2011,
148/2011, 55/2012, 29/2014, 33/2015, 193/2015, 71/16 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 101/19, 275/19 и 14/2020)
СЕ УНАПРЕДУВА
во чин бригаден генерал
полковник СИМЕОН Атанас ТРАЈКОВСКИ
ФЧ: по формација бригаден генерал – генерал мајор
лична ВЕС: 31040
ЧАЛНИК НА Ј 5, СЕКЦИЈА ЗА ВОЕНО ПЛАНИРАЊЕ И СТРУКТУРА НА СИЛИ ВО ГЕНЕРАЛШТАБОТ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА „А“
Овој Указ да се изврши веднаш.
Указ број 2
Претседател на Република
26 ноември 2020 година
Северна Македонија,
Скопје
Стево Пендаровски, с.р.
__________
3812.
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот
за одбрана („Службен весник на Република Македонија” бр. 42/2001, 73/2002, 78/2002, 5/2003, 58/2006,
110/2008, 51/2011 151/2011, 215/2015 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 42/2020),
и член 74 и член 75 од Законот за служба во Армијата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија”
бр. 36/2010, 23/2011, 47/2011,
148/2011, 55/2012, 29/2014, 33/2015, 193/2015, 71/16 и
„Службен весник на Република Северна Македонија”
бр. 101/19, 275/19 и 14/2020)

Бр. 281 - Стр. 3

КОМАНДАНТ ВО КОМАНДА И ШТАБ НА 1. ПЕШАДИСКА БРИГАДА, ВО 1. ПЕШАДИСКА БРИГАДА „А“, ВО КОМАНДА ЗА ОПЕРАЦИИ „А“, ВО ГЕНЕРАЛШТАБ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА „А“
Овој Указ да се изврши веднаш.
Указ број 3
26 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
3813.
Врз основа на член 5 став 4 од Законот за Царинската тарифа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/03, 69/04, 10/08, 160/08, 35/10, 11/12, 93/13,
44/15, 81/15, 192/15 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 124/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 24
ноември 2020 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА ОДРЕДЕНИ
СТОКИ ВО КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА
СОГЛАСНО СО РЕГУЛАТИВИТЕ НА ЕВРОПСКАТА
КОМИСИЈА (*)
Член 1
Во Уредбата за распоредувањето на одредени стоки
во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија (*) („Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 222/20) во членот
1 во ставот (2) броевите „237“ и „344“ се бришат, по
бројот „437“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по
Прилогот 438, се додаваат девет нови Прилози 439,
440, 441, 442, 443, 444, 445, 446 и 447 кои се составен
дел на оваа уредба.
Член 2
Прилогот 237 се брише.
Член 3
Прилогот 344 се брише.
Член 4
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

СЕ УНАПРЕДУВА
во чин бригаден генерал
полковник ЕМИНИ Сабедин БЕСНИК
ФЧ: по формација бригаден генерал
лична ВЕС: 31040

Бр. 44-11006/1
24 ноември 2020 година
Скопје
(*)

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Со оваа уредба се врши усогласување со Регулативите на Комисијата на ЕУ за распоредување на одредени стоки во Комбинираната номенклатура, СЕ1.ЕХ бр. 32020Р0516, 32020К0517,
32020Р0524, 32020Р0622, 32020Р0693, 32020Р0724, 32020Р0725,
32020Р0868, 32020В0956, 3202Р0957 и 32020Р0958

Стр. 4 - Бр. 281
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Бр. 281 - Стр. 5

Стр. 6 - Бр. 281

26 ноември 2020

26 ноември 2020

Бр. 281 - Стр. 7

Стр. 8 - Бр. 281

26 ноември 2020

26 ноември 2020

Бр. 281 - Стр. 9

Стр. 10 - Бр. 281

26 ноември 2020

26 ноември 2020

Бр. 281 - Стр. 11

Стр. 12 - Бр. 281

26 ноември 2020

26 ноември 2020

Бр. 281 - Стр. 13

3814.
Врз основа на член 172 од Законот за социјалната
заштита (,,Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/19, 146/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 24 ноември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ
НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ВОН-СЕМЕЈНА
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА СТАРИ ЛИЦА
1. Владата на Република Северна Македонија дава
одобрение за основање на приватна установа за вон-семејна социјална заштита на стари лица на ГП 10.3 ДУП
АРМ Четврт 3 Битола КП 17595/506 КО Битола, на лицата Софија Ристевска Петрушева од Битола со адреса
на ул. „Епинал“ бр.34 и Гордана Ристевска Димитровска
од Битола со адреса на ул. „Борис Буџевски“ бр. 1-8.
2. Установата од точка 1 од оваа одлука обезбедува
опрема, простор, средства и кадри со капацитет од 35
до 70 корисници, согласно член 3 став 1 алинеја 2 од
Правилникот за нормативите и стандардите за простор,
опрема, стручни кадри и средства потребни за основање и започнување со работа на установа за социјална
заштита за стари лица (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.125/15).
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-9870/1
24 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3815.
Врз основа на член 18 став (3) од Законот за
користење и располагање со стварите во државна
сопственост и со стварите во општинска сопственост
(„Службен весник на Република Македонија “ бр.78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „ Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19)
Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 24 ноември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА
НЕДВИЖНИ СТВАРИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Општина
Ресен, му престанува користењето на недвижни ствари
– објекти, со вкупна површина од 356 м2, кои се
наоѓаат на ул. „ Село“, КО Љубојно, запишани во
Имотен лист бр.1200, сопственост на Република
Северна Македонија и тоа:
- зграда бр.1, со намена на зграда В4 – 10, влез 1,
кат ПР, намена на посебен/ заеднички дел од зграда
ДП, со внатрешна површина 116 м2, КП бр.2608
- зграда бр.2, со намена на зграда В4 – 10, влез 1,
кат ПР, намена на посебен/ заеднички дел од зграда
ДП, со внатрешна површина 85 м2, КП бр.2608
- зграда бр.1, со намена на зграда В4 – 10, влез 1,
кат ПР, намена на посебен/ заеднички дел од зграда П,
со внатрешна површина 155 м2, КП бр.2094.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
Бр. 44-9091/1
24 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3816.
Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот
за трговските друштва („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10,
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14,
41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и
120/18), Владата на Република Северна Македонија, во
својство на Собрание на Акционерското друштво, на
седницата, одржана на 24 ноември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 1 ЈАНУАРИ 2019
ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај за
работењето на Акционерско друштво Водостопанство
на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за период од 1 јануари 2019 до 31 декември 2019 година, усвоен со Одлука бр. 0202-2212
од 17 септември 2020 година, на Одборот на директори
на ова акционерско друштво, на седницата, одржана на
17 септември 2020 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-9261/1
24 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3817.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 24 ноември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВЕН
СТУДЕНТСКИ ДОМ „СКОПЈЕ“ СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари и тоа:
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ОПИС
ЕДИНЕЧЕН КРЕВЕТ
БРАЧЕН КРЕВЕТ
РАБОТНА МАСА
90/60/75см
РАБОТНА МАСА
100/60/75см
РАБОТНА МАСА
120/60/75см
РАБОТНА МАСА
140/75/75см
ГАРДЕРОБЕР 70/55/230см
ГАРДЕРОБЕР 100/60/205см
ГАРДЕРОБЕР 75/60/230см
КОМБИНИРАН ЕЛЕМЕНТ
45/35/230см
ЅИДЕН ЕЛЕМЕНТ 15/40
до 30/220см
ЅИДЕН ЕЛЕМЕНТ
60/35/80+128-123/35/40
ЅИДЕН ЕЛЕМЕНТ
75/30/143
ЅИДЕН ЕЛЕМЕНТ
105/28/45
КОМБИНИРАН ЕЛЕМЕНТ
62/40+20/230см
ЅИДЕН ЕЛЕМЕНТ 6747/21+5/120см
КЛУБ МАСА
60/60/35+40+20/60/40+20/40 см
РАБОТЕН СТОЛ 47/54/81,8 см
ФЛЕКСИБИЛЕН СТОЛ
145х105х105 см
ФЛЕКСИБИЛЕН СТОЛ
95х95х45 см
Душек, со димензии
190/90/ок.23см
Водоотпорна заштитна прекривка за душек, од материјали на природна основа, со
димензија соодветна на димензијата на душекот
190/90.

Ед.
мера
парче
парче
парче

Кол.
576
16
256

парче
256
парче
64
парче
парче
парче
парче
парче

16
256
16
64
256

парче
256
парче
256
парче
16
парче
16
парче
64
парче
64
парче
парче
парче

12
608
12

парче
12
парче
576
парче

3818.
Врз основа на член 7 алинеја 7 од Закон за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 24 ноември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВРЕМЕНО УКИНУВАЊЕ НА ВИЗИТЕ ЗА
КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ (ВИЗА Ц) ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА СТРАНСКИ
ДРЖАВЈАНИ НОСИТЕЛИ НА ВАЛИДНИ ПАТНИ
ИСПРАВИ НА ТРЕТИ ЗЕМЈИ КОИ ПОСЕДУВААТ ВАЖЕЧКА БРИТАНСКА, АМЕРИКАНСКА И
КАНАДСКА ВИЗА
Член 1
Со оваа одлука за периодот од 1 јануари до 31 декември 2021 година, се укинуваат визите за краткорочен престој (виза Ц) во Република Северна Македонија, за странски државјани носители на валидни патни
исправи на трети земји кои поседуваат важечка британска, американска и канадска виза, при што должината
на нивниот престој во Република Северна Македонија
може да биде најмногу до 15 дена, а важноста на важечката британска, американска и канадска виза треба
да биде 5 дена подолго од планираниот престој во Република Северна Македонија.
Член 2
Се задолжуваат Министерството за надворешни работи и Министерството за внатрешни работи да ја
спроведат оваа oдлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-10254/1
24 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Државен студентски дом „Скопје“ Скопје.

3819.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 24 ноември 2020 година, донесе

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Државниот студентски дом
„Скопје“ Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО
ЗДРАВЈЕ СТРУМИЦА

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движните ствари, и тоа:
1. Вид: Патничко моторно возило,
Mарка: Пежо,
Тип: 107,
Број на шасија: VF3PNCFAC88043767,

Бр. 44-10148/1
24 ноември 2020 година
Скопје

576

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

26 ноември 2020
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Број на мотор: 1KR5129261,
Година на производство: 2006,
Сила на мотор: 50 kW,
Работна зафатнина на мотор: 998 cm3,
Боја на каросерија: 75/Црвена
Регистарска ознака: SK 579 PG
2.Вид: Патничко моторно возило,
Mарка: Фолцваген,
Тип:Шаран,
Број на шасија: WVWZZZ7MZWV021369,
Број на мотор: 4219759,
Година на производство: 1998,
Сила на мотор: 81 kW,
Работна зафатнина на мотор: 1896 cm3,
Боја на каросерија: Темна зелена / 37
Регистарска ознака: SK 8775 AI
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Центар за јавно здравје Струмица.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Центар за
јавно здравје Струмица, со кој се уредуваат правата и
обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-10276/1
24 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3820.
Врз основа на член 15 став (5) и член 72 став (2) од
Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15,
31/16, 142/16 и 190/16 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 24
ноември 2020 година, донесе
ОДЛУКA
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, МХЕЦ ЕХЛОЕЦ
ДОО СКОПЈЕ
Член 1
Co оваа одлука се дава согласност за давање под
долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување на договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште, сопственост на Република Северна
Македонија, по пат на непосредна спогодба на Друштвото за производство на електрична енергија МХЕЦ
ЕХЛОЕЦ ДОО СКОПЈЕ, за градежно земјиште со
вкупна површина од 4413 м2, кое претставува:
- КП.бр.801/2 КО Ехлоец, со површина од 19 м2, запишано во Имотен лист бр.99;
- КП.бр.744/20 КО Ехлоец, со површина од 91 м2,
запишано во Имотен лист бр.95;

- КП.бр.83/2 КО Ехлоец, со површина од 1124 м2,
запишано во Имотен лист бр.94;
- КП.бр.83/9 КО Ехлоец, со површина од 531 м2, запишано во Имотен лист бр.94;
- КП.бр.456/9 КО Ехлоец, со површина од 1278 м2,
запишано во Имотен лист бр.94;
- КП.бр.484/5 КО Ехлоец, со површина од 559 м2,
запишано во Имотен лист бр.99;
- КП.бр.485/2 КО Ехлоец, со површина од 378 м2,
запишано во Имотен лист бр.99;
- КП.бр.1360/7 КО Ехлоец, со површина од 21 м2,
запишано во Имотен лист бр.94;
- КП.бр.1360/8 КО Ехлоец, со површина од 21 м2,
запишано во Имотен лист бр.94;
- КП.бр.1411/5 КО Ехлоец, со површина од 21 м2,
запишано во Имотен лист бр.95;
- КП.бр.1411/6 КО Ехлоец, со површина од 21 м2,
запишано во Имотен лист бр.95;
- КП.бр.1411/7 КО Ехлоец, со површина од 21 м2,
запишано во Имотен лист бр.95;
- КП.бр.1354/10 КО Ехлоец, со површина од 21 м2,
запишано во Имотен лист бр.95;
- КП.бр.1354/11 КО Ехлоец, со површина од 21 м2,
запишано во Имотен лист бр.95;
- КП.бр.744/9 КО Ехлоец, со површина од 19 м2, запишано во Имотен лист бр.95;
- КП.бр.744/15 КО Ехлоец, со површина од 21 м2,
запишано во Имотен лист бр.95;
- КП.бр.764/5 КО Ехлоец, со површина од 15 м2, запишано во Имотен лист бр.95;
- КП.бр.675/5 КО Ехлоец, со површина од 5 м2, запишано во Имотен лист бр.94;
- КП.бр.1340/6 КО Ехлоец, со површина од 16 м2,
запишано во Имотен лист бр.95;
- КП.бр.744/10 КО Ехлоец, со површина од 21 м2,
запишано во Имотен лист бр.95;
- КП.бр.744/11 КО Ехлоец, со површина од 21 м2,
запишано во Имотен лист бр.95;
- КП.бр.744/12 КО Ехлоец, со површина од 21 м2,
запишано во Имотен лист бр.95;
- КП.бр.744/13 КО Ехлоец, со површина од 21 м2,
запишано во Имотен лист бр.95;
- КП.бр.744/14 КО Ехлоец, со површина од 21 м2,
запишано во Имотен лист бр.95;
- КП.бр.744/16 КО Ехлоец, со површина од 21 м2,
запишано во Имотен лист бр.95;
- КП.бр.744/17 КО Ехлоец, со површина од 21 м2,
запишано во Имотен лист бр.95;
- КП.бр.744/18 КО Ехлоец, со површина од 21 м2,
запишано во Имотен лист бр.95;
- КП.бр.744/19 КО Ехлоец, со површина од 21 м2,
запишано во Имотен лист бр.95, согласно Проект за
инфраструктура за линиска инфраструктурна градба, за
мала хидроелектрична централа со реф.бр.51 и придружни објекти, КО Ехлоец, Општина Кичево, со
тех.бр.525/14 од јули 2015 година, донесен со Решение
на градоначалникот на Општина Кичево бр.10-1018/2
од 30.5.2016 година, со намена за изградба на мала
хидроелектрана.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-10303/1
24 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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3821.
Врз основа на член 11 точка 1 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18,
35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 24 ноември 2020
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА –
СКОПЈЕ
1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на
Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта – Скопје, бр.021928/2 од 17.11.2020 година, донесена од Управниот
одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 17.11.2020 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-10345/1
24 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3822.
Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и
275/19) Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 24 ноември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃАНИ ЗА ТРЕТМАН НА ЛИЦА СО
АУТИЗАМ, АДХД И АСПЕРГЕРОВ СИНДРОМ ВО
МОЈОТ СВЕТ - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство, му престанува користењето на
недвижни ствари-деловни простории на КП бр.2553,
дел 1, КО Охрид 4, запишани во Имотен лист
бр.102694, сопственост на Република Северна Македонија и тоа:
- зграда бр.3, намена на зграда и друг објект-болници (секундарна), влез 1, кат ПР, ДП бр.4 со внатрешна
површина од 66,47м2, како дел од деловен простор
ДПбр.1 со површина од 733м2, кој се наоѓа на ул.„Гоце
Делчев“ бб во Охрид и
- зграда бр.3, намена на зграда и друг објект-болници (секундарна), влез 1, кат ПР, ДП бр.1 со внатрешна
површина од 15 м2, кој се наоѓа на м.в. „Патерица“ во
Охрид.

Член 2
Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на времено користење без надомест, за период од
десет години од денот на влегувањето во сила на оваа
одлука, на Здружението на граѓани за третман на лицата со Аутизам, АДХД и Аспергеров синдром ВО МОЈОТ СВЕТ - Скопје, ул. „Руди Чајавец“ бр.6 Скопје.
Член 3
Примопредавањето на недвижните ствари од член 1
од оваа одлука, ќе се изврши помеѓу Министерството
за здравство и Здружението на граѓани за третман на
лицата со Аутизам, АДХД и Аспергеров синдром ВО
МОЈОТ СВЕТ-Скопје, во рок од 30 дена од денот на
влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-10415/1
24 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3823.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (,,Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и ,,Службен весник на
Република Северна Македонија” бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 24 ноември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕН ДОМ
ЛИПКОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движната ствар, и тоа:
Вид: Патничко моторно возило,
Mарка: ШЕВРОЛЕТ,
Тип: Спарк,
Број на шасија: KL1KF480J8C463297,
Број на мотор: 067628 KB2,
Година на производство: 2008,
Сила на мотор: 48,5 kW,
Работна зафатнина на мотор: 995 cm3,
Боја на каросерија: БЕЛА / 01
Регистарска ознака: SK 934 SA
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната здравствена
установа Здравствен дом Липково.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Здравствен
дом Липково, со кој се уредуваат правата и обврските
за движната ствар од член 1 од оваа одлука.
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 44-10446/1
24 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3824.
Врз основа на член 383, став (1), точка 8) и член
479, став (2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05,
25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13,
120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16,
30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за приредување игри на среќа,
Државна лотарија на Република Северна Македонија,
на седницата, одржана на 24 ноември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР ЗА РЕВИЗИЈА НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2020 ГОДИНА НА АКЦИОНЕРСКОТО
ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА,
ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
1. Со оваа одлука за овластен ревизор за ревизија на
годишните финансиски извештаи за 2020 година на
Акционерското друштво за приредување игри на среќа,
Државна лотарија на Република Северна Македонија,
се избира Друштвото за ревизија и бизнис консалтинг
А&БА ГРОУП ДООЕЛ Скопје, врз основа на спроведена постапка за јавна набавка од мала вредност со Оглас
бр.13353/2020, за вршење на финансиска ревизија на
годишните финансиски извештаи за 2020 година согласно Одлуката за избор на најповолна понуда за јавна
набавка бр.02-5398/3 од 15 октомври 2020 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-10505/1
24 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3825.
Врз основа на член 85 став (5) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и
190/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 24 ноември 2020година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА
ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Член 1
Со оваа одлука на Општина Делчево се дава право
на трајно користење на градежно земјиште сопственост
на Република Северна Македонија, на ГП бр. 4.1 со
вкупна површина од 10669 м2, кое ги опфаќа дел од
КП.бр.6561/1 градежно неизградено земјиште со површина од 4911 м2, КП.бр. 6580 градежно неизградено
земјиште со површина од 1243 м2, дел од КП.бр.6582

градежно неизградено земјиште со површина од 67 м2,
дел од КП.бр.6583 градежно неизградено земјиште со
површина од 818 м2 и дел од КП.бр.8586/2 градежно
неизградено земјиште со површина од 2 м2 запишани
во Имотен лист број 1037 за КО Делчево и дел од
КП.бр.6574 градежно неизградено земјиште со површина од 2367 м2 и дел од КП.бр.6577 градежно неизградено земјиште со површина од 1261 м2 запишани во
Имотен лист број 11470 за КО Делчево, согласно извод
од Детален урбанистички план за централно градско
подрачје урбана единица „2“- дел од блок 2.2, бр.121377/2 од 19.8.2020 година донесен со Одлука на Советот на Општина Делчево бр.07-1823/1 од 6.9.2011 година, за изградба на објект со намена Големи трговски
единици деловни простории - пазар.
Член 2
Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-10719/1
24 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3826.
Врз основа на член 5 ставови 2 и 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за стручно образование и обука („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 24 ноември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ОСНОВАЧКИТЕ ПРАВА И ОБВРСКИ НАД ОПШТИНСКО УГОСТИТЕЛСКО-ТУРИСТИЧКО УЧИЛИШТЕ „ВАНЧО ПИТОШЕСКИ“
ОХРИД
Член 1
Основачките права и обврски спрема Oпштинското
угостителско-туристичко училиште „Ванчо Питошески“ Охрид, од Општина Охрид ги презема Владата
на Република Северна Македонија сметано од 1 јануари 2021 година.
Член 2
Oпштинското угостителско-туристичко училиште
„Ванчо Питошески“ Охрид продолжува со работа како
Државно средно училиште - Регионален центар за
стручно образование и обука „Ванчо Питошески“
Охрид.
Член 3
Вработените од Oпштинското угостителско-туристичко училиште „Ванчо Питошески“ Охрид, продолжуваат да работат во Државното средно училиште - Регионален центар за стручно образование и обука „Ванчо Питошески“ Охрид, од денот на неговото започнување со работа.
Средствата, опремата, инвентарот и документацијата од Oпштинското угостителско-туристичко училиште
„Ванчо Питошески“ Охрид, ги презема Државното
средно училиште - Регионален центар за стручно образование и обука „Ванчо Питошески“ Охрид, со состојба на ден 31 декември 2020 година.
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Министерството за финансии ќе изврши пренос на
салдо од сметките на Oпштинското угостителско-туристичко училиште „Ванчо Питошески“ Охрид со состојба на сметките на 31 декември 2020 година, на сметките на Државното средно училиште - Регионален центар за стручно образование и обука „Ванчо Питошески“ Охрид како правен следбеник, по доставено Барање за пренос на салдо на сметките на Државното
средно училиште - Регионален центар за стручно образование и обука „Ванчо Питошески“ Охрид, најдоцна
до 15 јануари 2021 година.
Член 4
Правото на сопственост над објектите на Oпштинското угостителско-туристичко училиште „Ванчо Питошески“ Охрид се пренесува во сопственост на Република Северна Македонија.
Член 5
Оваа одлука е правен основ за запишување на правото на сопственост во катастарот на недвижности.
Член 6
Примопредавањето на стварите од член 3 став 2 од
оваа одлука, ќе се изврши помеѓу општина Охрид и
Министерството за образование и наука.
Член 7
Запишувањето на промената во Централниот регистар на Република Северна Македонија и во Централниот регистар за средни училишта кој го води Министерството за образование и наука, на основачките права во
смисла на член 1 од оваа одлука, ќе се изврши во рок
од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 8
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-10757/1
24 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3827.
Врз основа на член 5 ставови 2 и 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за стручно образование и обука („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 24 ноември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ОСНОВАЧКИТЕ ПРАВА И
ОБВРСКИ НАД СРЕДНОТО СТРУЧНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „КИРО БУРНАЗ“ КУМАНОВО
Член 1
Основачките права и обврски спрема Средното
стручно општинско училиште „Киро Бурназ“ Куманово, од Општина Куманово ги презема Владата на Република Северна Македонија сметано од 1 јануари
2021 година.
Член 2
Средното стручно општинско училиште „Киро Бурназ“ Куманово продолжува со работа како Државно
средно училиште - Регионален центар за стручно образование и обука „Киро Бурназ“ Куманово.

Член 3
Вработените од Средното стручно општинско училиште „Киро Бурназ“ Куманово, продолжуваат да работат во Државното средно училиште - Регионален
центар за стручно образование и обука „Киро Бурназ“
Куманово, од денот на неговото започнување со работа.
Средствата, опремата, инвентарот и документацијата од Средното стручно општинско училиште „Киро
Бурназ“ Куманово, ги презема Државното средно училиште - Регионален центар за стручно образование и
обука „Киро Бурназ“ Куманово, со состојба на 31 декември 2020 година.
Министерството за финансии, ќе изврши пренос на
салдо од сметките на Средното стручно општинско
училиште „Киро Бурназ“ Куманово со состојба на
сметките на 31 декември 2020 година, на сметките на
Државното средно училиште - Регионалниот центар за
стручно образование и обука „Киро Бурназ“ Куманово
како правен следбеник, по доставено Барање за пренос
на салдо на сметките на Државното средно училиште Регионалниот центар за стручно образование и обука
„Киро Бурназ“ Куманово, најдоцна до 15 јануари 2021
година.
Член 4
Правото на сопственост над објектите на Средното
стручно општинско училиште „Киро Бурназ“ Куманово се пренесува во сопственост на Република Северна
Македонија.
Член 5
Оваа одлука е правен основ за запишување на правото на сопственост во катастарот на недвижности.
Член 6
Примопредавањето на стварите од член 3 став 2 од
оваа одлука, ќе се изврши помеѓу Општина Куманово и
Министерството за образование и наука.
Член 7
Запишувањето на промената во Централниот регистар на Република Северна Македонија и во Централниот регистар за средни училишта кој го води Министерството за образование и наука, на основачките права во
смисла на член 1 од оваа одлука, ќе се изврши во рок
од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 8
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-10760/1
24 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3828.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.161/19), а во врска
со член 93 став 1 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана, на 24 ноември 2020 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Е2-КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА ЗА ПРИЗВОДСТВО
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД АЛТЕРНАТИВНИ
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ-БИОГАС СО КАПАЦИТЕТ
ДО 1МW, КО ЗАПОЛЖАНИ, ОПШТИНА ДОЛНЕНИ

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 33990м2,
ги има следните катастарски индикации:

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објекти со намена Е2-комунална супраструктура за призводство на електрична енергија од алтернативни обновливи извори-биогас со капацитет до
1МW, КО Заполжани, Општина Долнени.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:
Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-11230/1
24 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3829.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.161/19), а во врска
со член 93 став 1 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 24 ноември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА
ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО КОЗЈАК, ОПШТИНА
РЕСЕН
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Козјак, Општина Ресен.

Бр. 44-11247/1
24 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3830.
Врз основа на член 36, став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 27/14, 139/14,
196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 24
ноември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕДЕНИ
ВО ПОТПРОГРАМА 20-СООБРАЌАЈ И КОМУНИКАЦИИ, СТАВКА 488-КАПИТАЛНИ ДОТАЦИИ
ДО ЕЛС ВО БУЏЕТОТ НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ ЗА 2020 ГОДИНА
1. Средствата во Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 265/19 и 262/20), утврдени
во Раздел 130.01 Министерство за транспорт и врски,
Потпрограма 20-Сообраќај и комуникации, ставка 488Капитални дотации до ЕЛС, во износ од 74.500.000,00
денари, се распределуваат на:
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3831.
Врз основа на член 16 став 1 алинеја 5 и став 3 од
Законот за здравствената заштита („Службен весник на
Република Македонија” бр. 43/12, 145/12, 87/13,
164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15,
154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник
на Република Северна Македонија” бр. 101/19, 153/19,
180/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 24 ноември 2020 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА СО БОЛЕСТИ НА ЗАВИСНОСТИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЗА 2020 ГОДИНА
1. Во Програмата за здравствена заштита на лица со
болести на зависности во Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 278/19 и 168/20), во делот
„ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА“, во ставот 3 табелатa се
менува и гласи:

2. Се задолжува Министерството за транспорт и
врски средствата од точка 1 на оваа Одлука да ги префрли на посебна наменска сметка на Општина Студеничани, Општина Куманово, Општина Тетово, Општина
Кочани, Општина Центар Жупа, Општина Штип, Град
Скопје, Општина Валандово, Општина Прилеп и Општина Градско.
3. Се задолжува Општина Куманово да достави извештај за наменско користење на средствата до Министерството за транспорт и врски заклучно со месец декември 2020 година, а Општина Студеничани, Општина Тетово, Општина Кочани, Општина Центар Жупа,
Општина Штип, Град Скопје, Општина Валандово, Општина Прилеп и Општина Градско заклучно со месец
ноември 2021 година.
4. Општина Студеничани, Општина Куманово, Општина Тетово, Општина Кочани, Општина Центар
Жупа, Општина Штип, Град Скопје, Општина Валандово, Општина Прилеп и Општина Градско распределените средства треба да ги користат за намената предвидена во точка 1 од оваа одлука, во спротивно општините имаат обврска да ги вратат и уплатат средствата
во Буџетот на Република Северна Македонија.
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-11281/1
24 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-10701/1
24 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3832.
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за спортот
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 29/02,
66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14,
138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16
и 190/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19) и член 41 став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Северна
Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 265/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 24 ноември 2020 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ
НА СПОРТ И МЛАДИ ЗА 2020 ГОДИНА
I. Во Програмата за развој на спорт и млади за 2020
година („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 278/19) во дел I во ставот 2 износот
„24.822.000.00“ се заменува со износот „15.522.000.00“.
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Табелата се заменува со нова табела, која гласи:
Реден
бр.
1.

2.

3.

4.

Опис
Партиципација за финансирање на меѓународни
програми на националните
спортски федерации
Партиципација за финансирање на традиционални меѓународни спортски натпревари и манифестации
Партиципација за подготовки на спортисти од Република Македонија за
учество на Летните Олимписки Игри – Токио 2020
Партиципација за организација на европски и светски првенства во Република Северна Македонија
Вкупно:

Износ
во денари

10.522.000,00

3.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00
15.522.000,00

Во точка 1 износот „14.822.000,00“ се заменува со
износот „10.522.000,00“.
Во точка 2 износот „3.700.000,00“ се заменува со
износот „3.000.000,00“.
Точката 3 се брише.
Во точка 4, која станува точка 3, износот
„3.300.000,00“ се заменува со износот „1.000.000,00“.
Во точка 5 која станува точка 4 износот
„2.000.000,00“, се заменува со износот „1.000.000,00“.
II. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-10775/1
24 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
3833.
Уставниот суд на Република Северна Македонија,
врз основа на член 110 алинеја 3 од Уставот на Република Северна Македонија и член 70 алинеја 2 од Деловникот на Уставниот суд на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“
бр.70/1992 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.202/2019), на седницата одржана на 28
октомври 2020 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ ОДБИВА барањето, поднесено од Ана Бобинкова Мијаковска, Ристо Мијаковски, Владимир Кавадарков, Петре Жежовски, Ѓорѓи Николовски, Драги
Николовски и Славе Дамјаноски, сите од Скопје, за
заштита на слободите и правата на човекот и граѓанинот определени во член 110 алинеја 3 од Уставот на Република Северна Македонија.
2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.

3. Ана Бобинкова Мијаковска, Ристо Мијаковски,
Владимир Кавадарков, Петре Жежовски, Ѓорѓи Николовски, Драги Николовски и Славе Дамјаноски, сите од
Скопје, до Уставниот суд на Република Северна Македонија поднесоа барање за заштита на слободите и правата на човекот и граѓанинот определени во член 110
алинеја 3 од Уставот на Република Северна Македонија.
Во барањето се наведува следното: „Со рушењето
на уредно пријавената народно творечка блокада, со
мирни и мирољубиви протестни собири и дебати, прекршено е демократското право на граѓаните демократски, слободно, непопречувано од кој и да било и од самата полиција да го изразат своето мислење за недозволените противуставни и незаконски велепредавнички дејства, одлуки, спогодби, акти, а во одбрана на националните и државните интереси. Со овој акт/извршено дејствие во целост е прекршен членот 110 алинеја 3
од Уставот на РМ.“
Во продолжение се наведува дека: „Со оглед на
причините поради кои протестираме и сме „на улица“
пред Собранието на Република Македонија и поради
тоа што се исполнети сите услови за изразување на сите легитимни начини на oтпор и народна/граѓанска
непослушност, најмногу поради узурпацијата на власта
и државните институции од страна на нелегитимната
антимакедонска власт како окупаторска диктатура, а со
тоа и на државата во која, ние носителите на суверенитетот сме суверенот, а не заобиколуваат и нашата народна волја за одбрана и спас на нашата матична држава и единствениот дом на светот, врз нас се извршува
потполна дискриминација, како врз припадници и самиот македонски народ и сите наши природни, идентитетски, културни, духовни, верски, национални, социјални, политички, државни права, слободи и припадност. И сето тоа со докази за извршување тотален цивилизациски геноцид врз нас.“
Понатаму, во врска со дејството со кое е сторена
повредата, подносителите на барањето наведуваат
дека: „Рано утрото, околу 02,00 часот, на 08.07.2018 г.
по трет пат, додека бевме на барикадите, од страна на
полициски службени лица, ни беше срушена барикадата со блокада на улицата пред Собранието на Република Македонија, уредно пријавена до надлежните органи и полициска станица Центар од 15.06.2018 г. и бесправно ни се одземени сите наши сопствени предмети,
кои беа дел од блокадата, за што ја доставивме Пријавата бр.22-57409/1 од 10.07.2018 г. до МВР, против
оневозможувањето на мирен народен собир, полициско
самоволие и пречекорување на овластувањата на полициските службени лица.“
Потоа се наведува дека: „Поради кршење на демократското право на македонскиот народ и граѓаните, со
рушење на најавените народно-творечки барикади со
блокади од страна на полицијата (три пати по ред),
доставивме барање со предупредување за протестен
марш до МВР, кој нема да го реализираме доколку постапат по нашата пријава и ни овозможат да го продолжиме мирното протестирање и барикадите со блокади,
а како израз на отпор и народна/граѓанска непослушност и народна осуда за велепредавничкиот, капитулантски, противуставен, незаконски и нелегитимен договор за промена на нашето вековно сопствено и уставно име, со што би се легализирал и легитимирал геноцидот врз македонскиот народ и да ја изгубиме нашата
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татковина и матична македонска држава, Република
Македонија, се до постапување по протестните барања
и да ни ги вратат сите наши одземени ствари и предмети од барикадите/блокадата. Причини поради кои се
бара заштита: прекршени се член 45, за почитување на
основните права на граѓаните, меѓу кои и на слободата
на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување
на мислата, слобода на говорот, јавниот настап, јавното
информирање, ... правото на мирно собирање, слобода
на движење и правото на сопственост и други права гарантирани со Уставот на Република Македонија, и
член 46, легитимирање, од Кодексот на полициска
етика. Полициските службени лица воопшто не сакаа
да комуницираат со нас и со жив sид од полицајци не
изолираа меѓусебно сите протестанти кои бевме на барикадите. Истовремено ни рекоа дека не само барикадите, туку и целиот Кампус со шаторите ќе „ви го кренеме“ (срушат), а на ден 23.07.2018 г. во 10 часот наутро, на дежурниот во Кампусот му дошле 2 (две)
лица, едно во полициска униформа (со значки) а другото во цивил, без да се легитимираат, и му се заканиле
со зборовите „да ве нема од тука“, дека „ако до утре
(24.07.2018 г.) до 10,00 часот не ги тргнете шаторите со
сите ствари, ние ќе го растуриме Кампот и ќе ви ги одземеме сите ствари како што ви ги одземавме и од барикадите“. Во своја придружба имале околу 15 униформирани полициски лица, кои стоеја 10-15 метри подалеку (кај фонтаната, блиску до споменикот на Президиумот на АСНОМ).“
Подносителите на барањето предлагаат: „нелегалната, негегитимна, ненародна антимакедонска власт да
се откаже од извршување на своите погубни антидржавни геноцидни политики, дејства, одлуки и кривични дела и да не ја злоупотребува македонската полиција против својот народ кој си ја брани државата и својот опстој. А тоа значи, во овој случај, полицијата да не
ги попречува и спречува нашите мирни и мирољубиви
народни собири, дебати, протести со барикади и блокади. Да постапат согласно Кодексот на полициска
етика, во делот кој се однесува на целите на заштитата
и почитувањето на основните слободи и права на човекот и на граѓанинот, гарантирани со Уставот на Република Македонија, законите и ратификуваните меѓународни договори, да постапат согласно член 41 за воздржување од извршување на незаконски наредби со
кои се извршува кривично дело! Да ни бидат вратени
неоштетени нашите сопствени предмети и од првото
рушење на барикадите на 17.06.2018 г. и од второто на
08.07.2018 г. За сите такви попречувања и злоупотреби
на нашите протестни активности, отпорот и граѓанската непослушност, одговорноста да ја сносат тие кои ги
предизвикале, оние кои дале наредба и оние кои ги извршиле злоупотребите на истите.“
Покрај тоа, подносителите на Барањето предлагаат
„Уставниот суд да донесе решение за запирање на извршувањето на дејствијата на полицијата во делот кој
се однесува на целите на заштитата и почитувањето на
основните слободи и права на човекот и граѓанинот гарантирани со Уставот на Република Македонија, законите и ратификуваните меѓународни договори и да постапат согласно член 41 за воздржување од извршување на незаконски наредби со кои се извршува кривично дело, до донесување на конечна одлука“.
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4. Во врска со наводите во барањето за заштита на
слободите и правата, Министерството за внатрешни работи до Уставниот суд го достави Известувањето,
рег.бр.28-9523/1 од 20.08.2018 година, кое било доставено од МВР до Народниот правобранител во врска со
претставка упатена до Правобранителот од Ана Бобинкова Мијаковска. Во ова известување се наведува дека:
„На 08/09.07.2018 год. во 02,00 часот на бул.11-ти Октомври од страна на УПС од СВР Скопје во непосредна близина на Собранието на Република Македонија,
по претходни добиени поплаки од граѓани за попречување на нормално одвивање на сообраќајот по бул.11ти Октомври, дека на коловозот се поставени барикади
од страна на 5 лица кои протестирале во врска со промената на името на Република Македонија, со што се
попречувале и возилата од Итната медицинска помош
каде што во непосредна близина се наоѓа Градската општа болница „Наум Охридски“, констатирани се прекршувања на член 2 од Законот за јавни собири и член
12 став 5 од ЗБСП.
По направеното опсервирање на наведената локација и констатирањето дека не се исполнети законските
услови согласно член 2 од Законот за јавни собири кој
гласи: „Под јавни собири на повеќе од 20 граѓани се
сметаат собирања на отворен или затворен простор заради остварување на забавни, културни, верски, хуманитарни, социјални, политички, економски, спортски
или слични интереси на граѓаните организирани заради
јавно изразување на мислење или протест“, од страна
на УПС од ПСОН Центар преземени се сите неопходни
законски мерки за спроведување на одредбите од напред наведените законски прописи согласно овластувањата и овозможување на непречен и безбеден сообраќај.
Во однос на забелешките за одземени предмети кои
се затекнати на булеварот, со кои всушност го попречувале безбедното одвивање на сообраќајот, затекнатите лица се изјасниле дека не се во нивна сопственост,
поради што од страна на УПС на ПСОН Центар постапено е согласно одредбите на Правилникот за пронајдени и одземени предмети и изготвена е соодветна документација.“
5. Од наводите во барањето за заштита на слободите и правата поднесено од граѓаните, од една страна, и
известувањето на Министерството за внатрешни работи чии припадници сториле дејствие кое е оспорено, од
друга страна, произлегуваат следните истоветни тврдења:
полициски службени лица презеле дејствие на 08/09
јули 2018 година во 02,00 часот на коловозот на ул.„11ти Октомври“ пред Собранието на Републиката, така
што биле тргнати предметите претходно поставени на
наведеното место во врска со промените на името на
Републиката.
Таквото дејствие подносителите на барањето го
сметаат за нивно спречување слободно да го изразат
своето уверување, совеста, мислата и јавното изразување на мислата, со што биле оневозможени во политичкото дејствување и биле дискриминирани по основ на
верска, национална и политичка припадност, а Министерството смета дека тоа било направено за да се овозможело нормално одвивање на сообраќајот, како и заради непречено движење на возилата на Итна медицинска помош кон Градска болница „Наум Охридски“.
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6. а) Во член 8 став 1 алинеја 1 од Уставот се определува дека основните слободи и права на човекот и
граѓанинот признати во меѓународното право и утврдени со Уставот, се темелна вредност на уставниот поредок на Република Северна Македонија.
Според член 9 став 1 од Уставот, „граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата
независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба.“
Член 16 став 1 од Уставот определува дека „се гарантира слободата на уверувањето, совеста, мислата и
јавното изразување на мислата.“
Според член 21 став 1 од Уставот, „граѓаните имаат
право мирно да се собираат и да изразуваат јавен протест без претходно пријавување и без посебна дозвола.“
Во член 110 алинеја 3 од Уставот се пропишува дека „Уставниот суд на Република Северна Македонија
ги штити слободите и правата на човекот и граѓанинот
што се однесуваат на слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата, политичкото здружување и дејствување и забраната на дискриминација на граѓаните по основ на пол, раса, верска, национална, социјална и политичка припадност.“
Од изнесените уставни одредби произлегува дека
темелна вредност на уставниот поредок на Републиката се основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати во меѓународното право и утврдени со
Уставот (член 8 став 1 алинеја 1), дека во основни слободи и права на човекот и граѓанинот утврдени со
Уставот спаѓаат, меѓу другото, и слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата (член 16 став 1) и правото на граѓаните мирно да се
собираат и да изразуваат јавен протест без претходно
пријавување и без посебна дозвола (член 21 став 1), како и дека граѓаните на Републиката се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на
кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената
положба (член 9 став 1).
б) Во врска со слободата на мислата и совеста, член
9 став 1 од Европската конвенција за заштита на човековите права и основни слободи определува дека секој
човек има право на слобода на мислата и совеста (став
1).
Во членот 10 од Конвенцијата се определува дека
секој човек има право на слобода на изразувањето. Ова
право ги опфаќа слободата на мислата и слободата на
примање и пренесување на информации или идеи, без
мешање на јавната власт и без оглед на границите“
(став 1). „Остварувањето на овие слободи, коешто
вклучува обврски и одговорности, може да биде под
одредени формалности, услови, ограничувања и санкции предвидени со закон, кои во едно демократско
општество претставуваат мерки неопходни за државната безбедност, територијалниот интегритет и јавната
безбедност, заштитата на редот и спречувањето на нереди и злосторства, заштитата на здравјето или моралот, угледот или правата на другите, за спречување на
ширењето на доверливи информации или за зачувување на авторитетот и непристрасноста на судството“
(став 2).
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Според член 11 од Конвенцијата, „секој човек има
право на слобода на мирно собирање и здружување со
други, вклучувајќи го и правото да основа синдикати и
да им се придружува на синдикатите за заштита на своите интереси“ (став 1). „Остварувањето на овие права
може да биде ограничено само со законски мерки што
во едно демократско општество се неопходни за националната безбедност, јавната безбедност, заштитата на
редот и спречувањето на злосторства, заштитата на
здравјето или моралот или заштитата на правата и слободите на други“ (став 2).
Во членот 14 од Конвенцијата се определува дека
„уживањето на правата и слободите признати со оваа
конвенција треба да се обезбеди без никаква дискриминација заснована врз пол, раса, боја на кожата, јазик,
вера, политичко или кое и да е друго мислење, национално или социјално потекло, припадност на национално малцинство, материјална положба, потекло по раѓање или кој и да е друг статус.“
Од изнесените одредби на Европската конвенција
за заштита на човековите права и основни слободи
произлегува дека секој човек има право на слобода на
мислата и совеста (член 9 став 1) и право на слобода на
изразувањето на мислата, во што е вклучено примањето и пренесувањето на информации или на идеи без мешање на јавната власт и без оглед на границите (член
10 став 1), со тоа што остварувањето на овие слободи,
како и на другите слободи, може да се ограничи и санкционира доколку тоа е предвидено со закон и доколку
тие ограничувања се неопходни за државата (безбедност на објектите и носителите на државната власт, територијалниот интегритет, неширењето на доверливите
информации, чувањето на авторитетот и објективноста
на судството) и/или јавноста (безбедноста на луѓето,
чувањето на редот, здравјето или моралот на луѓето,
чувањето на угледот или правата на другите луѓе) –
член 10 став 2. Исто така произлегува дека секој човек
има право на слобода на мирно собирање и здружување со други (член 11 став 1), со тоа што остварувањето
и на ова право може да се ограничи доколку тоа е предвидено со закон и доколку тие ограничувања се неопходни за државата (безбедноста на нацијата) и/или јавноста (безбедноста на луѓето, чувањето на редот,
здравјето или моралот на луѓето, како и за чувањето на
правата и слободите на другите луѓе) – член 11 став 2.
Уживањето на овие слободи и права, како и на сите
други слободи и права предвидени во Конвенцијата, им
припаѓаат на сите поединци без оглед на нивната формална припадност на некој потесен колективитет – пол,
раса, боја на кожата, јазик, вера, политичко или друго
мислење, национално или социјално потекло, припадност на национално малцинство, материјална положба,
потекло по раѓање или кој и да е друг статус (член 14).
в) Уставната одредба која се однесува на правото на
граѓаните на мирно собирање и изразување на јавен
протест, е операционализирана во Законот за јавните
собири („Службен весник на Република Македонија“
бр. 55/1995, 19/2006, 66/2007 и 152/2015).
Во членот 1 од Законот се определува дека „Со овој
закон се уредуваат начинот на остварување на правото
на граѓаните на јавно собирање заради мирно изразување на мислење и јавен протест, како и случаите кога ќе
се прекине одржувањето на јавен собир.“
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Членот 1-а од Законот, после укинувањето на дел
од таа одредба (Одлука У.бр.31/2006 од 1 ноември 2006
година), гласи: „Правото на граѓаните на мирно собирање може да се оствари на начин со кој мирно ќе го
изразуваат јавниот протест.“
Во член 2 став 1 од Законот се дефинира поимот
„јавен собир“, при што се определува дека „Под јавни
собири на повеќе од 20 граѓани, во смисла на овој закон, се сметаат собирање на отворен или затворен
простор заради остварување на забавни, културни, верски, хуманитарни, социјални, политички, економски,
спортски или слични интереси на граѓаните, организирани заради јавно изразување на мислење или протест.“
Според член 4 став 1 од Законот, „Заради заштита
на правата на граѓаните, нормалното одвивање на сообраќајот, снабдувањето на населението со лекови, храна,
гориво и слични неодложни потреби, како и заради почитување на обврските од меѓународни договори, организаторот на јавниот собир е должен да го обезбеди
одржувањето на редот на јавниот собир и да организира редарска служба.“
Во членот 6 од Законот се утврдени случаите во кои
Министерството за внатрешни работи ќе го прекине
одржувањето на јавен собир (ако собирот е насочен:
кон загрозување на животот, здравјето, безбедноста,
личната сигурност и имотот на граѓаните; или кон
вршење или поттикнување на вршење кривични дела
утврдени со закон или кога е насочен кон загрозување
на животната средина). Според ставот 2 на овој член од
Законот, „Министерството за внатрешни работи ќе го
прекине одржувањето на јавниот собир во случај кога
неговото одржување е во спротивност со меѓународните договори со кои е предвидена обврска за непречено
одвивање на сообраќајот.“
Според член 9 став 1 од Законот, „Глоба во износ
од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице (организатор) на јавен собир, ако не преземе мерки за одржување на редот
на јавниот собир (член 4 став 1)“. Во ставот 2 од истиот
член се пропишува дека: „Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице (организатор) ќе му се
изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното лице (организатор).“
Член 10 став 1 од Законот, пак, определува дека:
„Глоба во износ од 510 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко
лице (организатор) ако не преземе мерки за одржување
на редот на јавниот собир (член 4 став 1).“
Од изнесените законски одредби произлегува дека
правото на граѓаните на мирно собирање и изразување
на јавен протест се остварува на тој начин што организаторот на јавниот протест има обврска да обезбеди одржување на редот на јавниот собир и да организира редарска служба, со цел да се заштитат правата на граѓаните кои не учествуваат во јавниот протест, како и да
се обезбеди нормално одвивање на сообраќајот и снабдување на населението со лекови, храна, гориво и
слични неодложни потреби, како и за да се почитуваат
обврските од меѓународните договори (член 4 став 1).
Доколку организаторот (правно лице и одговорното
лице во правното лице или физичко лице) не ги преземе напред наведените мерки, тоа ќе се смета за прекршок за кој е предвидена законски утврдена глоба (чле-
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нови 9 и 10). Покрај тоа, Законот пропишува и обврска
за Министерството за внатрешни работи да го прекине
одржувањето на јавниот собир ако собирот е насочен
кон загрозување на здравјето на граѓаните (член 6 став
1) и ако одржувањето на собирот е во спротивност со
меѓународните договори со кои е предвидена обврска
за непречено одвивање на сообраќајот (член 6 став 2).
г) Заедничка определба во изнесените уставни, меѓународно-правни и законски правила, гледани од аспектот инициран од подносителите на барањето, е:
-секој човек има право на слобода на мисла, совест,
уверување (член 16 став 1 од Уставот и член 9 став 1
од Европската конвенција ...);
-секој човек има право на слобода на изразување
(член 16 став 1 од Уставот и член 10 од Конвенцијата);
-секој човек има право на мирно собирање и здружување со други, како и мирно изразување на јавен
протест (член 21 став 1 од Уставот, член 11 од Конвенцијата и членови 1 и 1-а од Законот за јавните собири),
-тие (и други) права еднакво им припаѓаат на сите
поединци без оглед на нивната припадност на потесен
колективитет (член 9 став 1 од Уставот и член 14 од
Конвенцијата);
-но, остварувањето на правото на слобода на изразувањето и на правото на мирно собирање и изразување на јавен протест во себе содржи и обврски и одговорности кои се неопходни за државата или за јавноста/другите поединци, меѓу кои спаѓаат и обврските
и ограничувањата поврзани со правата на другите поединци, како и со здравјето на другите поединци, а кои
се предвидени со закон (член 10 став 2 и член 11 став 2
од Конвенцијата),
-при што Законот за јавните собири („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/1995, 19/2006,
66/2007 и 152/2015), во врска со начинот на остварувањето на правото на мирно собирање и изразување на
јавен протест, пропишал обврски и одговорности за организаторот на собирот (одржување на редот на собирот преку редарска служба и санкции за непочитување
на тие законски обврски) со цел заштита на правата на
граѓаните кои не учествуваат во собирот и нормално
одвивање на сообраќајот (член 4 став 1 и членовите 9 и
10), како и обврски за Министерството за внатрешни
работи (прекинување на јавниот собир) ако собирот е
насочен кон, меѓу другото, загрозување на здравјето на
граѓаните кои не учествуваат во собирот или кон непречено одвивање на сообраќајот (член 6 ставови 1 и 2).
7. Имајќи ги предвид изнесените правни правила,
Судот оцени дека, во конкретниот случај, рушењето на
барикадата со која била блокирана улицата пред Собранието на Републиката извршено од полициски службени лица на 8/9 јули 2018 година во 02,00 часот по
полноќ, како што настанот го означуваат подносителите на барањето, односно товарењето на предметите во
камион најдени на улица „11-ти Октомври“ пред Собранието на Републиката извршено од полициски службени лица на наведениот ден и време, како што настанот го означува Министерството за внатрешни работи,
има основа во член 4 став 1 и во член 6 од Законот за
јавните собири со оглед дека организаторот бил должен да обезбеди „нормално одвивање на сообраќајот“,
што не го сторил, а Министерството за внатрешни работи било должно да обезбеди „непречено одвивање на
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сообраќајот“, што го сторило, при што не го прекинало
јавниот собир и изразувањето на јавниот протест организиран во врска со промената на името на Републиката со оглед дека и после тој настан имало други дејствија во врска со тој јавен собир, иако имало законска
основа и за прекин на изразувањето на јавниот протест.
8. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во
точката 1 од оваа одлука.
9. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот, Сали Мурати и судиите: Насер Ајдари, Елена Гошева, Никола Ивановски, Јован Јосифовски, д-р Осман Кадриу, д-р Дарко Костадиновски и
Вангелина Маркудова.
У. бр. 86/2018
28 октомври 2020 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Северна Македонија,
Сали Мурати, с.р.
__________

3834.
Уставниот суд на Република Северна Македонија,
врз основа на членот 110 од Уставот на Република Северна Македонија, член 47 алинеи 3 и 5 и членот 71 од
Деловникот на Уставниот суд на Република Северна
Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/1992 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 202/2019), на седницата одржана на 18 ноември 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
1. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување на уставноста на Законот за дополнување на Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“
бр.99/2016).
2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
3. Уставниот суд на Република Северна Македонија, по повод иницијативата поднесена од Зоран
Стојановски од Тетово, со Решение У.бр.163/2016 од
27 ноември 2019 година поведе постапка за оценување
на уставноста на Законот означен во точката 1 од ова
решение. Постапката беше поведена затоа што пред
Судот основано се постави прашањето за согласноста
на Законот со член 8 став 1 алинеја 3, членот 51 и член
84 став 1 алинеја 9 од Уставот.
4. Судот на седницата утврди дека согласно членот
1 од Законот за дополнување на Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“
бр.99/2016) во Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр.20/1993), по членот
11 се додава нов член 11-а, кој гласи:
Член 11-а
„Претседателот на Републиката може во рок од 30
дена од денот на донесувањето на овој закон да го поништи помилувањето дадено без претходна постапка
за помилување.
Претседателот не е должен да ја образложи одлуката од ставот 1.
Лицето за кое е донесена одлука за помилување има
право до претседателот на Републиката да поднесе барање за поништување на одлуката за негово помилување.

Претседателот на Републиката е должен во рок од
30 дена од денот на поднесувањето на барањето од ставот 3, да ја поништи донесената одлука“.
5. Собранието на Република Северна Македонија
како доносител на оспорениот закон не достави одговор по наводите во Решението.
Владата на Република Северна Македонија по барање на Судот достави мислење по однос на наводите во
Решението.
Со оспорениот Закон за дополнување на Законот за
помилување се додава нов член 11-а во кој е дадена
можноста претседателот на Републиката во рок од 30
дена од денот на донесувањето на овој закон да го поништи помилувањето дадено без претходна постапка
за помилување.
Собранието на Република Македонија со Указ за
прогласување го донесе оспорениот закон на седницата
одржана на 19 мај 2016 година под бр.08-2612/1. Законот е објавен во “Службен весник на Република Македонија” на 20 мај 2016 година.
Согласно членот 2 на овој закон, овој закон влегува
во сила со денот на неговото објавување, што значи на
20 мај 2016 година.
Оттука, имајќи ги во вид членовите 1 и 2 од овој закон, неспорно произлегува дека Законот произведува
правно дејство само во периодот од 30 дена по неговото објавување, односно дејствијата предвидени во оспорениот закон може да се преземаат само во рок од 30
дена од денот на неговото објавување сметано од 20
мај 2016 година.
Според член 110 алинеи 1 и 2 од Уставот, Уставниот суд одлучува за согласноста на законите со Уставот
и за согласноста на другите прописи и на колективните
договори со Уставот и со законите.
Согласно член 47 алинеја 3 од Деловникот на
Уставниот суд на Република Северна Македонија,
Уставниот суд ќе ја запре постапката ако се утврди дека поведувањето на постапката било засновано врз погрешна фактичка состојба.
Според член 47 алинеја 5 од Деловникот, Уставниот суд ќе ја запре постапката ако во текот на постапката престанат процесните претпоставки за нејзино
натамошно водење.
Имајќи го предвид наведеното, произлегува дека
во текот на поведената постапка Судот утврди дека оспорениот закон поради неговиот темпорален карактер е
исцрпен во примената и истиот повеќе не може да произведува правно дејство, што претставува процесна
пречка за натамошно водење на постапката.
Оттука, Уставниот суд, при донесувањето на Решението У.бр.163/2019 од 27 ноември 2019 година немајќи го во вид темпоралниот карактер на оспорениот закон којшто се исцрпел по определениот рок за негова
примена, произлегува дека поведувањето на постапката било засновано врз погрешна фактичка состојба.
Поради наведеното, Судот утврди дека се настапени условите од член 47 алинеи 3 и 5 од Деловникот на
Уставниот суд, за запирање на постапката, поради што
одлучи како во точката 1 на ова решение.
5. Ова решение Судот, со мнозинство гласови, го
донесе во состав од претседателот на Судот, Сали Мурати и судиите: Насер Ајдари, Елена Гошева, Никола
Ивановски, Јован Јосифовски, д-р Осман Кадриу, д-р
Дарко Костадиновски и Вангелина Маркудова.
У. бр. 163/2016
18 ноември 2020 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Северна Македонија,
Сали Мурати, с.р.

Стр. 26 - Бр. 281

3835.
Врз основа на член 25 став 6 од Деловникот на
Уставниот суд на Република Северна Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.70/1992 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.202/2019 и 256/2020), по моето гласање за запирање на постапката за оценување на уставноста на Законот за дополнување на Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“
бр.99/2016), во предметот У.бр.163/2016, го издвојувам
и писмено го образложувам следното
ИЗДВОЕНО МИСЛЕЊЕ
I.
Пред да го образложам моето издвоено мислење,
потребно е да нагласам дека во овој предмет гласав за
запирање на постапката за оценување на уставноста на
Законот за дополнување на Законот за помилување
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.99/2016). Според мене, ваквата одлука е единствено
исправно решение со оглед на ограниченото временско
важење на овој закон, што е јасно образложено во самото Решение.
Сепак, причината за издвојување на мислењето, е
мојот став дека покрај причината за запирање на постапката, Решението во своето образложение, требаше да
опфати и други прашања што се образложени подолу
во мислењето, а се поврзани со оспорениот закон. Ова
е оттаму што овој предмет се однесува на тема која е
долго време присутна во јавноста и која не е важна само од уставно-правна гледна точка, туку и од аспект на
голем број на судски постапки што се водат во моментот, како пред домашните судови, така и пред Европскиот суд за човекови права во Стразбур. Дополнително, неспорен е и фактот дека по однос на нив има и
постојани политички судири кои го оптоваруваат општеството.
Имајќи го предвид последното, сметам дека Уставниот суд во своите образложенија, покрај на основните
аргументи по однос на главната работа, понекогаш треба да се осврне пошироко на состојбата и да даде и
други дополнителни аргументи (секако, од гледна точка на своите надлежности), кои со својот авторитет и
правна издржаност, ќе придонесат во расчистувањето
на прашања што се од значење за општеството и неговите институции.
II.
Таков е случајот и со овој предмет каде беше оспорена уставноста во целост на Законот за дополнување
на Законот за помилување кој според мене, покренува
две главни прашања.
Првото е дали постои уставен основ за повлекување
на претходно дадено помилување за што е дадено образложение во Решението со кое се поведе постапка за
оценување на уставноста во овој предмет. Второто е
дали со овој закон се дава правен легитимитет на претходно дадените аболиции во форма на одлука за помилување од страна на претседателот на Републиката, на
што сакам посебно да се осврнам.
Како што е познато, во април 2016 година, претседателот на Републиката донесе поголем број одлуки за
помилување на одредени лица кои беа ослободени од
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кривичен прогон (тнр. аболиција). Во овие одлуки, меѓу другото, како правен основ е наведен член 11 од Законот за помилување („Службен весник на Република
Македонија“ бр.20/1993).
За потсетување, овој член беше избришан во 2009
година, со влегувањето во сила на Законот за изменување и дополнување на Законот за помилување
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
12/2009) или поточно со член 10 од овој закон. Тоа значи дека членот 11 од основниот текст на Законот за помилување, како правен основ за давање на аболиција
во тој момент престана да постои во нашиот правен поредок.
Притоа, не се смее да прави никаква забуна укинувачката Одлука на Уставниот суд У.бр.19/2016 од 16
март 2016 година со која се укина во целост Законот за
изменување и дополнување на Законот за помилување
од 2009 година и да се толкува дека истата „го вратила“ членот 11 од основниот текст на Законот за помилување во правниот промет. Ова е од проста причина што бришењето на овој член влегло во сила 2009 година и во истиот момент произвело правно дејство кое
трае се до денес, на што не може да има никакво влијание укинувачка одлука на Судот, која пак има правно
дејство од моментот на влегување во сила, па во иднина.
Според тоа, логично се наметнува единствениот
можен заклучок: не постоел правен основ за донесување на одлуките за аболиција од април 2016 година на
претседателот на Републиката и како такви тие не можат да произведуваат никакво правно дејство.
Но и покрај тоа, Собранието во мај 2016 година, донесе закон со кој му даде можност на претседателот на
Републиката во рок од 30 дена сметано од донесувањето на законот, да ги поништи помилувањата од април
истата година. На лицата пак, на кои беа им беа дадени
истите помилувања, им беше утврдено законско право
да поднесат барање за поништување на истите помилувања, а по однос на кое, претседателот на Републиката
беше законски обврзан да го поништи помилувањето
во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на тоа барање.
III.
Ако се има предвид погоре кажаното за непостоење
правен основ за донесување на одлуките за аболиција и
фактот што е донесен закон со кој се овозможува нивно поништување, се поставува клучното прашање: дали може да се смета дека со истиот закон правно се
конвалидирале истите одлуки и на тој начин им е даден
правен легитимитет?
Одговорот на ова прашање е негативен. Уште во
Стариот Рим, била позната правната изрека: Quod ab
initio vitiosum est non potest tractu temporis convalescere
или во превод: „Она што не чини уште на почетокот,
не може да се оснажи со текот на времето“. Тоа е случајот и со овој закон, кој не може да конвалидира и легитимира акти што се донесени без правен основ.
Впрочем, во правен поредок, каде една од темелните
вредности е владеењето на правото, тоа е единственото
можно толкување. Истовремено, ова ја прави ирелевантна расправата дали можело во конкретниот случај да
бидат поништени (повлечени) помилувањата, од причина што не може да се поништи нешто што правно не
може да постои.
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Од друга страна, сосем е погрешно толкувањето дека со самиот факт што во членот 1 од Законот за дополнување на Законот за помилување од мај 2016 година,
стои дека по членот 11 од Законот за помилување од
1993 година се додава нов член 11-а, произлегува дека
оваа спорна одредба постои во нашиот правен поредок.
Како што беше појаснето погоре, одредбата е избришана во 2009 година и оттогаш не постои во правниот поредок. Тоа е единствен аргумент кој може да се земе
предвид при определувањето на тоа дали една одредба
е во правниот поредок, а не да се донесуваат заклучоци
врз основа на несреќно избрана правна техника за дополнување на еден закон кој бил донесен токму и
единствено за таа цел - да се дополни постојниот закон
со нова одредба (член 11-а), а не да утврдува или определува дали постои членот 11 од основниот текст на
Законот, што всушност не може да биде предмет на било кој закон.
IV.
Само за потсетување, јас гласав против укинувачката Одлука на Уставниот суд У.бр.19/2016 од 16 март
2016 година, со која се укина во целост Законот за изменување и дополнување на Законот за помилување од
2009 година каде го издвоив своето издвоено. Исто така и по гласањето против Решението на Уставниот суд
на Република Македонија У.бр.96/2016 донесено на
ден 21.03.2018 година за отфрлање на иницијативата за
поведување на постапка за оценување на уставноста на
член 11 од Законот за помилување („Службен весник
на Република Македонија“ бр.20/1993), повторно го издвоив своето мислење, каде меѓу другото наведов:
„...Од анализата на изнесеното произлегува дека
членот 11 од Законот за помилување, сметано од 5 февруари 2009 година е избришан со член 10 Законот за
изменување и дополнување на Законот за помилување
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.68/2009) со што сметано од наведениот датум престанал да биде дел од правниот поредок.
Согласно член 68 алинеја 2 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија е
надлежно да донесува закони од каде произлегува дека
еднаш избришаната законска норма од страна на Собранието може да се врати во правен поредок само преку ново уредување, нова регулатива, повторно од страна на законодавецот, а никако со интервенција на
Уставниот суд, кој има улога на негативен законодавец.
Согласно член 110 од Уставот Судот ја оценува уставноста само на оние законски одредби што се дел од
правниот поредок на Република Македонија, кои се во
правна сила, односно важат и се применуваат на територијата на Република Македонија, а не тие коишто
престанале да важат.
Оттаму, тоа што Уставниот суд со Одлуката
У.бр.19/2016 од 16 март 2016 година со која го укина
Законот за изменување и дополнување на Законот за
помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/2009) вклучително и членот 10 со кој се
брише членот 11 од Законот не смее да се толкува на
начин што би имплицирал дека Судот го вратил во
правниот поредок одамна избришаниот член 11 од Законот за помилување. Во вакви ситуации, според досегашната уставно-судска практика Судот секогаш, без
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исклучок, согласно член 28 алинеја 3 од Деловникот, ја
отфрлал иницијативата за оценување на уставноста на
одредби од закони што биле избришани од страна на
законодавецот, бидејќи таквите одредби не можат да
бидат предмет на уставно-судска оцена затоа што не се
дел од правниот поредок, што согласно наведената деловничка одредба преставува процесна пречка за одлучување.“
Овие мои ставови се потврдени и со Извештајот на
Законодавна-правна комисија на Собранието на Република Северна Македонија, од декември 2019 година во
врска со барањето за давање на автентично толкување
на членот 11 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр.20/1993), каде се наведува:
„..Сите акти за помилување на претседателот на
државата засновани на член 11 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија„
бр.20/1993) по 2009 година СЕ НЕЗАКОНСКИ и како
такви се ништовни.
Тргнувајќи од наведеното Законодавно-правната
комисија врз основа на членот 176 став 9 од Деловникот на Собранието на Република Македонија оцени дека барањето за давање на автентично толкување на
член 11 од Законот за помилување („Службен весник
на Република Македонија“ бр.20/1993) не е оправдано,
бидејќи членот 11 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр.20/1993) не е
дел од правниот систем, што значи дека не може да се
применува, па според тоа нa член од закон кој што не
постои не може да се даде автентично толкување.“
Претседател
на Уставниот суд на Република
Северна Македонија,
Сали Мурати, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
3836.
Судскиот совет на Рeпублика Северна Македонија
по спроведената постапка за утврдување на одговорност на Силвана Илиевска, судија на Основниот суд
Битола поведена по барање бр.08-18/3 од 17.06 2019 година, согласно член 69 став 3 од Законот за Судскиот
совет на Република Северна Македонија („Службен
весник на РСМ“ бр. 102/19) на седницата одржана на
ден 15.10.2020 година, ја донесе следната
ОДЛУКА
Силвана Илиевска, судија на Основниот суд Битола
СЕ РАЗРЕШУВА од вршење на судиската функција,
поради нестручно и несовесно вршење на судиската
функција согласно член 74 став 1 алинеја 2 и став 3 од
Законот за судовите, а во врска со член 76 став 1 точка
7 од Законот за судовите.
Бр. 10-51/18
20 октомври 2020 година
Скопје

Судски совет на Република
Северна Македонија
Претседател,
Киро Здравев с.р.
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3837.
Судскиот совет на Република Северна Македонија,
постапувајќи Судскиот совет на Република Северна
Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006, 35/2008, 150/2010,
83/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) в.в. со член 54 став 1 точка 3
од Законот за Судскиот совет на Република Северна
Македонија („Службен весник на РСМ“ бр.102/2019),
на ден 23.11.2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
Се утврдува престанок на судиската функција на
Елисавета Зафировска, судија на Основен граѓански
суд Скопје, поради исполнување на услови за старосна
пензија.
Решението влегува во сила од 23.11.2020 година.
Бр. 02-1779/2
26 ноември 2020 година
Скопје

Судски совет на Република
Северна Македонија
Претседател,
Киро Здравев с.р.
_________

3838.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Судскиoт совет на Република Северна Македонија,
(„Службен весник на РСМ“ бр.102/2019), Судскиот совет на Република Северна Македонија, на седницата
одржана на ден 26.11.2020 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува престанок на судиската функција на
Среќко Митовски, судија на Основниот суд Прилеп,
поради смрт.
Со денот на престанокот на судиската функција на
судијата му престанува правото на плата како судија,
заклучно со 2.11.2020 година.
Бр. 02-1800/2
26 ноември 2020 година
Скопје

Судски совет на Република
Северна Македонија
Претседател,
Киро Здравев с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
3839.
Врз основа на член 49 од Законот за преземање на
акционерските друштва Службен весник на Република
Северна Македонија бр.69/2013, 188/2013 166/2014,
154/2015, 23/2016, 248/2018 и 31/2020), Комисијата за
хартии од вредност на Република Северна Македонија,
на седницата одржана на ден 18.11.2020 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
1.СЕ УТВРДУВА ЗА УСПЕШНА понудата за преземање на акции издадени од Акционерското друштво
Фабрика Карпош АД Скопје Друштво за проектирање,

производство и монтажа на бетонски префабрикати,
станови, индустриски објекти, мостови и далноводи –
Скопје дадена од ГРАДЕЖЕН ИНСТИТУТ „МАКЕДОНИЈА“ АД - Скопје.
2.СЕ ЗАДОЛЖУВА преземачот од точка 1 да го објави ова решение на начин како што е објавена понудата за преземање.
3.Жалбата изјавена против ова решение не го одложува неговото извршување.
4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
УП1 Бр. 10-64
18 ноември 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

Në bazë të nenit 49 të Ligjit për Marrje të Shoqërive
Aksionare (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së
Veriut” nr. 69/2013, 188/2013 166/2014, 154/2015,
23/2016, 248/2018 dhe 31/2020), Komisioni i Letrave me
Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e
mbajtur më datë 18.11.2020, e solli këtë
AKTVENDIM
1. VËRTETOHET E SUKSESSHME oferta për marrje
të aksioneve të emetuara nga Shoqëria aksionare Fabrika
Karposh SHA Shkup, Shoqëri për projektim, prodhim dhe
montim të parafabrikatëve të betonit, banesave, objekteve
industriale, urave dhe largpërçuesve – Shkup, dhënë nga
INSTITUTI I NDËRTIMTARISË „MAKEDONIJA” SHA
- Shkup.
2. NGARKOHET marrësi nga pika 1 që ta publikojë
këtë aktvendim në mënyrën siç është publikuar oferta për
marrje.
3. Ankesa e paraqitur kundër këtij aktvendimi nuk e
shtyn ekzekutimin e tij.
4. Ky aktvendim do të botohet në “Gazetën Zyrtare të
Republikës së Maqedonisë së Veriut”.
PA 1 Numër 10-64
18.11.2020
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i
Republikës së Maqedonisë së Veriut
Kryetarja,
Mr. Sc. Nora Aliti, d.v.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
3840.
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17
од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од
Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19,
114/20 и 246/20), Регулаторната комисија за енергетика
и водни услуги на Република Северна Македонија на
седницата одржана на 23 ноември 2020 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ,
БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ - ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО
ЗА ДОМАЌИНСТВА (ЕЛ-1)
1. На Друштвото за производство, трговија и транспорт Шимов Транспорт и компани ДОО с. Богданци Гевгелија му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Екстра лесно масло за домаќинства
(ЕЛ-1).
2. Лиценца за вршење на енергетската дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт- трговија на големо со
Екстра лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1) е дадена во
Прилог, којшто е составен дел на оваа одлука.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
УП1 бр. 11-185/20
23 ноември 2020 година
Скопје

Претседател
на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија,
Марко Бислимоски, с.р.
Прилог

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА
ТРАНСПОРТ - ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО ЗА ДОМАЌИНСТВА (ЕЛ-1)
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштвото за производство, трговија и транспорт
Шимов Транспорт и компани ДОО с. Богданци - Гевгелија со седиште на граничен премин Богородица, с.
Богородица, Гевгелија Република Северна Македонија
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со екстра лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1)
3. Датум на издавање на лиценцата: 23 ноември
2020 година
4. Датум на важење на лиценцата: 10 септември
2029 година
5. Евидентен број на издадената лиценца: НДТРГ-63-2020
6. Единствен матичен број: 5880998
7. Единствен даночен број: 4006004116650

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на дејноста трговија на големо со сурова нафта,
нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.
Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца
се смета купување од земјата и странство на екстра
лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1), заради натамошна
продажба на трговци или потрошувачи во земјата и
странство.
9. Капацитети со кои се врши енергетската дејност
Приемот и испораката на нафтениот дериват екстра
лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1) ќе се врши преку
еден резервоар за складирање на Екстра лесно масло за
домаќинства (ЕЛ-1) со волумен од 100 m3, на Имотен
лист бр.34 КО Богданци КП 6598/2 - Агенција за катастар на недвижности на Република Северна Македонија,
закупен од страна на Друштвото за производство, трговија и транспорт Шимов Транспорт и компани ДОО с.
Богородица - Гевгелија.
Носителот на лиценцата е должен во секое време да
поседува или да има обезбедено право на користење на
склад во кој се складира Екстра лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1), со капацитет определен со прописите
со кои се уредува трговијата со нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.
Носителот на лиценцата е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика за секоја промена
на расположливиот капацитет за складирање на нафтениот дериват, најдоцна во рок од 30 дена по настаната
промена.
10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Енергетската дејност трговија на големо со сурова
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), носителот на лиценцата може да ја
врши на територијата на Република Северна Македонија и во странство.
11. Општи обврски за носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за
транспорт,
- обезбеди нафтените деривати, биогоривата и горивата за транспорт со кои врши трговија да ги исполнуваат пропишаните норми за квалитет,
- ги почитува законите, другите прописи и општи
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија
со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива
за транспорт, заштита на конкуренцијата, заштита на
потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа,
- ги почитува техничките правила, нормативи и
стандарди за работа на енергетските објекти и опрема,
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,
- доставува известувања за сите околности, настани
и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,
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- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,
- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци, и
- ги почитува правилниците и другите прописи кои
ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за
енергетика во согласност со закон.
12. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 31 март во тековната година да достави Годишен извештај за работењето,
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.
Годишниот извештај со сите прилози задолжително
се доставува и во електронска форма. Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината,
2) годишна завршна сметка со сите прилози,
3) преземени мерки во текот на извештајната година за:
- заштита на објектите и опремата од надворешни
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,
- безбедност и здравје при работа,
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- извршување на мониторинг на работењето,
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба,
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и
вонредна состојба,
4) извршување на годишната програма за ремонти,
5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,
6) извршени инспекциски надзори и контроли од
страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.
13. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата
Менување, продолжување, пренос, престанок, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во
согласност со одредбите од Законот за енергетика и
Правилникот за лиценци.
14. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот
за енергетика и Правилникот за лиценци.

26 ноември 2020

Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1), nënpika 17
të Ligjit të Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës
së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 13 të
Rregullores së Licencave (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë së Veriut“ nr. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20
dhe 246/20), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i
Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut,
në seancën e mbajtur më 23 nëntor 2020, miratoi
VENDIM
TË LËSHIMIT TË LICENCËS SË KRYERJES SË
VEPRIMTARISË ENERGJETIKE, TREGTI ME
SHUMICË ME NAFTË TË PAPËRPUNUAR, ME
DERIVATE TË NAFTËS, ME BIOKARBURANTE
DHE ME KARBURANTE PËR TRANSPORT - TREGTI
ME SHUMICË ME VAJ EKSTRA TË LEHTË PËR
AMVISËRI 1 (EL-1)
1. Shoqërisë së Prodhimit, të Tregtisë dhe të
Transportit “Shimov Transport dhe Kompani” SHPK, f.
Bogdanc-Gjevgjeli, i lëshohet Licencë e Kryerjes së
Veprimtarisë Energjetike,Tregti me Shumicë me Naftë të
Papërpunuar, me Derivate të Naftës, me Biokarburante dhe
me Karburante për Transport - Tregti me Shumicë me Vaj
Ekstra të Lehtë për Amvisëri 1 (EL-1).
2.
Licenca
e
Kryerjes
së
Veprimtarisë
Energjetike,Tregti me Shumicë me Naftë të Papërpunuar,
me Derivate të Naftës, me Biokarburante dhe me
Karburante për Transport - Tregti me Shumicë me Vaj
Ekstra të Lehtë për Amvisëri 1 (EL-1) është dhënë në
shtojcë, e cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi.
3. Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij dhe
botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë
së Veriut” dhe në faqen e internetit të Komisionit
Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të
Republikës së Maqedonisë së Veriut.

PА1 nr. 11-185/20
23 nëntor 2020
Shkup

Kryetari
i Komisionit Rregullator i
Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.

Shtojcë:
LICENCË
E KRYERJES SË VEPRIMTARISË ENERGJETIKE,
TREGTI ME SHUMICË ME NAFTË TË
PAPËRPUNUAR, ME DERIVATE TË NAFTËS, ME
BIOKARBURANTE DHE ME KARBURANTE PËR
TRANSPORT - TREGTI ME SHUMICË ME VAJ
EKSTRA TË LEHTË PËR AMVISËRI (EL-1)
1. Emri dhe selia e bartësit të licencës:
Shoqëria e Prodhimit, e Tregtisë dhe e Transportit
“Shimov Transport dhe Kompani” SHPK, f. Bogdanc Gjevgjeli, me seli në vendkalimin kufitar Bogorodicë, f.
Bogorodicë, Gjevgjeli, Republika e Maqedonisë së Veriut.
2. Veprimtaria energjetike për të cilën lëshohet
licenca
Tregti me shumicë me naftë të papërpunuar, me
derivate të naftës, me biokarburante dhe me karburante për
transport - tregti me shumicë me vaj ekstra të lehtë për
amvisëri (EL-1).
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3. Data e lëshimit të licencës: 23 nëntor 2020
4. Data e skadimit të licencës: 10 shtator 2029
5. Numri evidentues i licencës së lëshuar: НД-ТРГ63-2020
6. Numri amzë: 5880998
7. Numri tatimor: 4006004116650
8. Lloji dhe vëllimi i veprimtarisë energjetike, që do
të kryhet
Me këtë licencë përcaktohen kushtet për kryerjen e
veprimtarisë tregti me shumicë me naftë të papërpunuar,
derivate të naftës, biokarburante dhe karburante për
transport.
Si tregti me shumicë, në sensin e kësaj licence,
konsiderohet blerja nga vendi dhe jashtë e Vajit Ekstra të
Lehtë për Amvisëri 1 (EL-1) për shitje të mëtutjeshme te
tregtarët apo te konsumatorët në vend dhe jashtë.
9. Kapacitetet me të cilat kryhet veprimtaria
energjetike
Marrja e dërgesës së derivatit të naftës Vaj Ekstra të
Lehtë për Amvisëri (EL-1), do të kryhet përmes një
rezervuari për depozitimin e Vajit Ekstra të Lehtë për
Amvisëri (EL-1) me vëllim prej 100 m3, në certifikatë
pronësie nr.34 KK Bogdanc PK 6598/2 - Agjencia e
Kadastrit të Patundshmërive të Republikës së Maqedonisë
së Veriut, të marrë me qira nga Shoqëria e Prodhimit, e
Tregtisë dhe e Transportit “Shimov Transport dhe
Kompani” SHPK f. Bogorodicë - Gjevgjeli.
Bartësi i licencës është i obliguar që në çfarëdo kohe të
posedojë ose të sigurojë të drejtën e përdorimit të depos, në
të cilën do të depozitohet Vaji Ekstra i Lehtë 1 (EL-1) me
kapacitet të përcaktuar me dispozitat, me të cilat
rregullohet tregtia me naftë, me derivate të naftës, me
biokarburante dhe me karburante për transport.
Bartësi i licencës është i obliguar ta njoftojë
Komisionin Rregullator të Energjetikës për secilin
ndryshim të kapacitetit në dispozicion për depozitim të
derivateve të naftës, më së voni në afat prej 30 ditësh nga
ndryshimi i bërë.
10. Rajoni, ku do të kryhet veprimtaria
Veprimtarinë energjetike tregti me shumicë me naftë të
papërpunuar, me derivate të naftës, me biokarburante dhe
me karburante për transport - tregti me shumicë me Vaj
Ekstra të Lehtë për Amvisëri (EL-1), bartësi i licencës
mund ta kryejë në territorin e Republikës së Maqedonisë
së Veriut dhe jashtë vendit.
11. Obligimet e përgjithshme të bartësit të licencës
Bartësi i licencës është i obliguar:
- të sigurojë furnizim të sigurtë me naftë të
papërpunuar, derivate të naftës, biokarburante dhe
karburante për transport,
- të sigurojë që derivatet e naftës, biokarburantet dhe
karburantet për transport, me të cilat kryhet tregtia, t'i
plotësojnë normat e përcaktuara të cilësisë,
- t'i respektojë ligjet, rregullat e tjera dhe aktet e
përgjithshme, të cilat i referohen kryerjes së veprimtarisë
tregti me naftë të papërpunuar, biokarburante dhe
karburante për transport, mbrojtjes së konkurrencës,
mbrojtjes së konsumatorëve, mbrojtjes së mjedisit jetësor,
jetës dhe shëndetit të njerëzve dhe mbrojtjes gjatë punës,
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- t'i plotësojë rregullat teknike, normat dhe standardet e
punës së objekteve energjetike dhe të pajisjeve,
- të dërgojë të dhëna dhe informata në përputhje me
Rregulloren e Mënyrës dhe Procedurës së Ndjekjes së
Funksionimit të Tregjeve të Energjisë,
- të dërgojë njoftime për të gjitha rrethanat, ngjarjet dhe
ndryshimet, të cilat kanë apo mund të kenë ndikim në
kryerjen e veprimtarisë energjetike,
- të udhëheqë kontabilitet të veçantë për secilën
veprimtari energjetike veçmas, që e kryen apo për
veprimtari të tjera që i kryen,
- të mundësojë qasje të drejtpërdrejtë, me kërkesë të
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në
dokumentacionin e përgjithshëm që i referohet kryerjes së
veprimtarisë energjetike, për të cilën është lëshuar licenca,
në përputhje me Rregulloren e Licencave dhe
- t'i respektojë rregulloret dhe dispozitat e tjera, që i
sjell apo i miraton Komisioni Rregullator i Energjetikës në
përputhje me ligjin.
12. Оbligimi i dërgimit të Raportit Vjetor të Punës
Bartësi i licencës është i obliguar që, te Komisioni
Rregullator i Energjetikës, më së voni deri më 31 mars të
vitit vijues, të dërgojë raport vjetor pune, përfshirë edhe
raportin e punës financiare dhe afariste gjatë vitit të kaluar.
Raporti vjetor me të gjitha shtojcat e tij duhet të
dërgohet edhe në formë elektronike.
Raporti vjetor duhet të përmbajë të dhëna për:
1) përshkrimin dhe vëllimin e kryerjes së veprimtarisë
energjetike gjatë vitit,
2) llogarinë përfundimtare vjetore me të gjitha shtojcat,
3) masat e marra gjatë vitit raportues për:
- mbrojtje të ndërtesave dhe pajisjes nga ndikimet e
jashtme dhe aksidentet dhe sigurimin e ndërtesave dhe
pajisjeve për kryerje të veprimtarisë energjetike,
- siguri dhe shëndet gjatë punës,
- ekipim kadrovik, trajnim dhe përsosje profesionale të
të punësuarve,
- mbrojtje të mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të
njerëzve,
- kryerjen e monitorimit të punës,
- kryerje të veprimtarive në kushte të gjendjes së krizës,
ndryshim të kushteve në tregun botëror si dhe në gjendje
lufte apo të jashtëzakonshme,
4) kryerjen e programit vjetor për riparime,
5) realizimin e planit të punës, që i referohet vitit
përkatës,
6) mbikqyrjen inspektuese të kryer nga organe
kompetente inspektimi dhe shtetërore, me kopje të
bashkëngjitur të procesverbaleve, raporte dhe aktvendime
të mbikqyrjeve dhe kontrolleve të kryera.
13. Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja,
suspendimi dhe marrja e licencës
Ndryshimi,
vazhdimi, transmetimi, ndërprerja,
suspendimi dhe marrja e kësaj licence do të kryhet në
përputhje me dispozitat e Ligjit të Energjetikës dhe të
Rregullores së Licencave.
14. Masat në rast të mosplotësimit të obligimeve nga
ana e bartësit të licencës
Nëse bartësi i licencës nuk i plotëson kushtet e
përmbajtura në këtë licencë, Komisioni Rregullator i
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së
Maqedonisë së Veriut, do të marrë masa në përputhje me
Ligjin e Energjetikës dhe me Rregulloren e Licencave.
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